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LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

Pedoman Wawancara

R1 : Bapak Paharuddin, S.Ag.,M.Ag (Kasi Bimas Kota Kendari)
R2 : Bapak Fathuddin, S.Ag.,M.Ag (Kepala KUA Kecamatan Kendari Barat)
R3 : Penyuluh Agama Non PNS (Bapak Zainul Giat)
R4 : Penyuluh Agama Non PNS  (Bapak Nur Ahsan Basalama, S.Hi)
R5 : Penyuluh Agama Non PNS  (Bapak Chairul)
R6 : Penyuluh Agama Non PNS  (Ibu Wa Eni)

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai Keputusan Menteri Agama RI

Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai

Negeri Sipil ? Apa yang diharapkan dari lahirnya Kepmen ini terhadap Para

Penyuluh Agama Non PNS pada khusunya?

R1 : Tentu saja, Kepmen ini adalah kebijakan pemerintah (public)

yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (tanggal 11

Desember 2018) dengan beberapa pertimbangan yang mendasarinya yaitu

kepentingan yang sangat perlu untuk meningkatkan keprofesionalisan para

penyuluh agama Non PNS serta sebagai pedoman kerja para Penyuluh

Agama Non PNS. Sehingga dengan adanya pedoman kerja ini akan

mendorong peningkatan etos kerja dan semangat kerja para penyuluh Agama

Non PNS dalam membimbing dan menyuluh umat di wilayah kerja mereka

masing-masing..

R2 : Ya, Kepmen ini adalah suatu kebijakan publik yang diharapkan

menjadi guidance bagi para penyuluh agama khususnya yang non PNS

sehingga mampu meningkatkan semangat dan kinerja mereka dalam bekerja

sesuai dengan tugas dan fungsi yang diharapkan dari mereka.

R4 : Kepmen ini adalah kebijakan public yang sasarannya adalah

kami-kami ini, para penyuluh agama non PNS. Semoga dengan lahirnya

kebijakan ini membuat kami merasa tenang, yakin dan percaya bahwa

keberadaan kami dilihat dan diapresiasi oleh Negara dan pemerintah dan



menjadi pedoman kerja bagi seluruh penyuluh agama Non PNS dimana saja

berada.

2. Bagaimana menurut bapak / ibu mengenai pelaksanaan implementasi

kebijakan ini? Apa sudah berjalan dari persepsi bapak/ibu dilihat dari tujuan

yang hendak dicapai, sasaran dari kebijakan ini serta cara untuk mencapai

tujuan ini?

R1 : Kepmen ini sudah sangat jelas. Tujuan yang ingin dicapai tentu

saja adalah mengefektifkan peran dan kinerja penyuluh agama. Sasaran dari

Kepmen ini tidak lain dan tidak bukan adalah para penyuluh agama non PNS

ini. Sedangkan cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh Kepmen ini

yaitu mendorong peningkatan kesejahteraan mereka, menata prosedur seleksi

atau penerimaan penyuluh agama di masa yang akan datang, memberikan

penghargaan dan sanksi atas kinerja yang mereka lakukan.

R2 : Ya, Kepmen ini menurut bahasa saya yang sederhana, dari, oleh

dan untuk para penyuluh agama Non PNS. Terlihat dengan jelas, bahwa

tujuan yang ingin diharapkan dari lahirnya Kepmen ini kan untuk

peningkatan kinerja dan peran penyuluh agama menjadi jauh lebih baik lagi

di masa yang akan datang. Jika ditanya sasarannya, ya para penyuluh agama.

Sedangkan cara untuk mencapai tujuan terrsebut sebagaimana yang dirinci

dan diuraikan di dalam Kepmen dimulai dari bagaimana menata atau

merancang ulang prosedur seleksi (persyaratan dan lain sebagainya), lalu

menjalankan system reward dan punishment, memonitoring kegiatan mereka

(mereka harus melaporkan kegiatan mereka secara berkala kepada Kepala

KUA), kami juga mengevaluasi laporan mereka. Dari cara-cara tersebut,

mudah-mudahan tujuan kepmen ini dapat terealisasi. Cara-cara yang saya

sebutkan diatas sudah kami lakuikan dalam kapasitas saya pribadi sebagai

Kepala KUA di Kec. Kendari Barat



3. Bagaimana menurut bapak / ibu mengenai sosialisasi dari Kepmen ini pada

ibu bapak sendiri?

R3 : Ya,  kami sebagai penyuluh menyambut dengan baik adanya

Keputusan Menteri ini karena inilah landasan dan payung hukum kami dalam

bekerja dan mengabdi kepada masyarakat dan umat. Kepmen ini sangat

penting untuk disosialisasikan kepada seluruh penyuluh agama Non PNS

dimana saja berada dan semoga dapat diimplementasikan secara mendetail.

R4 : Tentu saja kami gembira dengan lahirnya kebijakan ini. Sudah

lama kami menantikan payung hukum buat landasan kami bekerj dan

mengabdi kepada masyarakat.

R6 : Alhamdulillah. Kata pertama yang akan terlintas di kami ketika

Keputusan Memag RI ini hadir. Sebagai penyuluh non PNS, tentu saja kami

juga membutuhkan landasan hukum dalam kami bergerak, bekerja serta

berkontribusi pada umat dan masyarakat luas

4. Secara umum, bagamana pendapat bapak/ibu terkait peran dan kedudukan

penyuluh agama di tengah masyarakat?

R1 : Negara ini Negara yang masyarakatnya masih religius, yang

menjadikan setiap pemuka agama, penyuluh agama dan para ustadz atau dai

menjadi teladan umat dimana kata-kata, perbuatan dan perilakunya bisa

berdampak luas pada masyarakat. Negara sangat menaruh perhatian besar

pada keberadaan dan fungsi dari para dai/ustdaz/pemuka agama/penyuluh

agama karena begitu besar pengaruh baik atau buruk yang bisa diberikan

kepada masyarakat luas.

R2 : Yang saya pahami, semakin hari, peran dan kedudukan dari Para

Penyuluh Agama non PNS semakin besar. Dengan kuantitasnya yang jauh

lebih besar daripada Penyuluh Agama Fungsional, memang Negara dan

Pemerintah Pusat haruslah memberikan perhatian yang lebih besar lagi terkait

kesejahteran mereka sehingga akan sebanding dengan tugas-tugas mereka di

tengah-tengah masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik

Indonesia  nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non



PNS dinyatakan bahwa tugas dari Penyuluh Agama adalah memberikan

penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Keputusan tersebut

mengindikasikan besarnya tugas yang diemban oleh para penyuluh agama

terhadap pembangunan spiritual masyarakat Republik Indonesia

5. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai fungsi informative dari Penyuluh

Agama?

R3 : Menurut saya, fungsi informative itu adalah kami para penyuluh

agama mampu memposisikan diri sebagai sumber informasi terkait agama

kepada masyarakat.

R6 : Ya, penyuluh agama baik yang berstatus PNS maupun non pnas

kayak kami ini dituntut atau harus memposisikan dirinya sebagai dai atau

juru dakwah yang memiliki kewajiban untuk mendakwahkan Islam,

menyampaikan penerangan agama kepada masyarakat.

6. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai fungsi edukatif dari Penyuluh

Agama?

R3 : Ya, fungsi edukatif ya mampu menjadi bagian pendidikan

terhadap masyarakat luas terutama terkait ajaran agama Islam

R4 : Fungsi edukatif yang dimiliki oleh setiap penyuluh agama ya

kami-kami ini harus memposisikan diri sebagai juru dakwah yang dituntut

untuk mendidik masyarakat sebagik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-

Quran dan As-Sunnah.

7. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai fungsi konsultatif dari Penyuluh

Agama?

R4 : Suka tidak suka, mau atau tidak mau, Fungsi konsultatif adalah

kemampuan setiap penyuluh agama untuk memberikan jawaban atau bisa

juga solusi atas permasalahan yang mungkin mengganjal masyarakat yang

dibinanya, entah itu masalah bersifat pribadi atau masalah umum yang

melanda masyarakat



R5 : Salah satu fungsi yang banyak menyita waktu para penyuluh

agama ya terkait fungsi ini. Itu pendapat saya pribadi. Terkadang, persoalan

pribadi masyarakat yang menjadi tanggung jawab saya, harus kita dengar,

syukur-syukur bisa menjadi solusi.

8. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai fungsi advokatif  dari Penyuluh

Agama?

R3 : Fungsi Advokatif mendorong setiap penyuluh Agama baik PNS

maupun bukan untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam melindungi akidah

dan akhlak umat dari hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat.

R4 : Fungsi Advokatif menurut saya pribadi yaitu ketika ada hal-hal

yang terjadi di lingkungan masyarakat kita yang kira-kira tidak sejalan

dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan dapat merusak akidah umat

serta akhlak yang selama ini kita pahami, maka disitulah kita harus hadir.

9. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai apa itu keluarga Sakinah

Mawwaddah dan warrahmah?

R3 : Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah membentuk serta

membina suatu keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah. Suatu konsep

yang mudah dikatakan namun susah untuk diimplementasikan. Pendapat saya

pribadi, dasar dari suatu keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah ya dari

Al-Quran dan Al Hadits.  Pernikahan harusnya membuat tenang bagi

pasangan suami istrinya, membina rasa cinta dan kasih sayang. .juga ada

pemahaman diantara keduanya untuk menunaikan kewajiban dan mendapat

hak satu sama lain. Anak yang hadir diantara keluarga tersebut juga

mendapat kasih sayang seimbang dari kedua orang tuanya serta mendapat

pengajaran sesuai dengan tuntunan agama

R6 : Ya, Keluarga Sakinah Mawaddah dan warrahmah itu terbentuk

dari pemenuhan keseimbangan pemenuhan hak dankewajiban diantara suami

dan istri dan mengikuti semua tuntutan yang dianjurkan dalam Al-Quran

danAl hadits.



10. Bagaimana  sebaiknya strategi yang perlu dilakukan oleh para penyuluh

agama non PNS dalam memahamkan kepada masyarakat terkait keluarga

Sakinah Mawwaddah dan warrahmah?

R2 : Pendapat pribadi, strategi yang perlu dilakukan oleh para

penyuluh agama dalam berdakwah, menyuluh serta menyerukan hikmah

kebaikan kepada masyarakat antara lain menerapkan keteladanan (artinya

sebelum memahamkan orang lain, tentu saja diri dan keluarga yang perlu

dipahamkan), lalu berdakwah dengan cara yang baik yang dituntun dalam Al-

Quran, memberikan materi pengajaran dan peyuluhan dengan bahasa yang

mudah dimengerti oleh sasaran yang hendak dituju, lalu tentu saja hal itu bisa

dilakukan jika para penyuluh agama sudah mengenal dengan baik

karakteristik sasaran dakwahnya. Dalam kaitan dengan jaman sekarang yang

terkait dengan aturan birokrasi (sesuai dengan Keputusan Menteri Agama

Republik Indonesia  nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh

Agama Non PNS), para penyuluh agama perlu untuk menyusun materi sesuai

sasaran penyuluhan, yang dimaksudkan untuk kerapian administrasi dan

pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama itu sendiri.

R3 : Terkadang lebih susah untuk memberikan penyuluhan kepada diri

sendiri daripada orang lain. Itu pendapat saya..Memberikan penekanan

kepada masyarakat atau warga terkait keluarga sakinah mawaddah dan

warrahmah, mereka akan melihat kepada diri-diri kami dulu. Sehingga itulah

menjadi bahan introspeksi bagi diri saya dulu sebelum memberikan

penyuluhan di tengah masyarakat. Setelah itu, mungkin perlu  kita melihat

sasaran yang hendak kita dakwahi, tidak boleh terlalu keras, namun juga

tidak boleh terlalu lembut sehingga kesannya pengajaran tentang agama ini

main-main. Setelah itu tentu saja, serulah mereka dengan cara dan perkataan

yang baik sehingga hati mereka akan mudah untuk menerima perkataan dan

bimbingan kita. Strategi lain menurut saya yaitu kadang-kadangpenyampaian

yang kita ingin tujukan kepada masyarakat harus kita pakai dengan gaya

bahasa yang mereka pahami, tanpa harus melanggar akidah dan syariat

Agama, strategi berdakwah lainnya yaitu saya pribadi dalam pengamalan di



tengah masyarakat selalu memotivasi dengan kisah yang memotivasi orang

untuk berbuat baik sesuai tuntutan Agama dengan kisah Rasulullah SAW dan

para sahabat. Secara umum, strategi itu yang saya gunakan dalam melakukan

penyuluhan atau bimbingan selama ini, terutama terkait dengan pembentukan

keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah.

R4 : Strategi dalam menyuluh, membina dan memotivasi orang lain

menurut saya lebih cepat jika dimulai dari diri kita sendiri. Dalam semua

aspek, aspek keteladanan atau yang sudah kita lakukan baru kita sampaikan

ke orang lain, akan lebih mengena. Kemudian tentu saja sesuai dengan Al-

Quran (Q.S An Nahl, ayat 125) yang mendorong kita ini untuk menyerukan

dengan cara yang baik dan membantah dengan cara yang baik. Itu yang saya

yakini, amalkan dan lakukan dalam menyuluh dan memotivasi orang lain dan

diri saya sendiri.

R6 : Saya pikir,semua kami (penyuluh agama) memiliki pendapat

yang sama, bahwa sebelum memberikan pencerahan atau informasi kebaikan,

tentu saja itu haruslah kita sendiri implementasikan dalam kehidupan kita

sehari-hari. Itu namanya keteladanan yang akan gampang diserah oleh

masyarakat yang kita berikan penyuluh. Kedua, tentu saja, seruan, ancaman

serta hikmah yang terkandung dalam penyuluhan kita haruslah dinyatakan

dengan cara yang baik serta melihat kondisi dari sasaran penyuluhan yang

hendak kita tuju. Kita juga tentu perlu melihat kondisi sasaran yang kita tuju

serta mungkin perlu untuk menyusun materi-materi yang mudah dicerna oleh

sasaran penyuluhan kita.

11. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari tingkat

kesulitan teknis yang mungkin dihadapi dari kebijakan ini?

R3 : Kalau untuk saya pribadi pak, Kepmen ini sangat jelas dan mudah

untuk dipahami. Semua menjadi lengkap dalam panduan dan pedoman saya

untuk membantu tugas yang saya emban sebagai penyuluh Agama.



Kaitannya dengan salah satu area atau tupoksi Penyuluh Agama yaitu di

bidang pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, saya

melihat korelasi dari beberapa fungsi yang dimiliki oleh Penyuluh Agama

yaitu edukatif dan konsultatif. Maksud dari fungsi tersebut yaitu kita sebagai

penyuluh agama mampu mengedukasi masyarakat yang datang ke penyuluh

agama terkait bagaimana cara-cara dalam membina hubungan rumah tangga

sehingga menjadikannya sebagai Keluarga Sakinah Mawaddah dan

Warrahmah. Sedangkan fungsi konsultatif ya, ketika misalnya pasangan

suami istri melakukan konsultasi secara mendalam terkait permasalahan-

permasalahan yang ditemui dalam hubungan suami istri mereka yang bisa

menimbulkan keretakan pernikahan mereka.

R4 : Kepmen ini lebih ringkas, padat, jelas dan cepat kita tangkap dan

mengerti apa yang harus kita lakukan dan perbuat. Alhamdulillah, nyaris

tidak ada yang membuat kesulitan dalam berpikir, menganalisis maupun

mengimplementasi butir-butir dalam keputusan Menag RI ini. Kalaupun ada

yang dibingungkan, tinggal bertanya ke rekan-rekan lain yang belum paham.

Tentu saja, jika ada hal-hal yang tidak dimengerti maka akan membuat

bingung terutama kita sebagai implementator. Kalau kita sebagai

implementator saja bingung, bagaimana kita dengan mudah menjelaskan

kepada masyarakat maupun anggota majelis ta`lim yang menjadi binaan kita

terkait hal-hal yang ingin ditanyakan oleh mereka seputar keagamaan

termasuk diantanya hal-hal terkait pernikahan dan permasalahan seputar

rumah tangga.

R6 : Mungkin karena saya baru bergabung atau diterima dalam salah

seorang penyuluh agama Non PNS di KUA Kec. Kendari Barat, saya harus

banyak belajar dan mempercepat penyerapan pemahaman saya terutama

terkait beberapa fungsi serta metode pelaporan kinerja yang harus dilaporkan

kepada atasan. Salah satu kesulitan yang saya rasakan dan alami mungkin

terkait penggunaan media aplikasi dalam melakukan mekanisme pelaporan

kinerja yang telah dilakukan. Adapun terkait fungsi-fungsi dari penyuluh

dalam kaitan dengan pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan



warrahmah, pelan namun pasti saya memahami dan dapat

mengimplementasikannya pada pasangan suami istri yang datang ke kantor

maupun ke majelis ta`lim binaan yang saya pegang.

12. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari tingkat

kemajemukan dari para penyuluh agama non PNS sebagai kelompok sasaran

kebijakan ini?

R2 : Tentu saja, akan ada pengaruh penerimaan pemahaman dalam

mengimplementasikan keputusan ini dengan tingkat pendidikan dan umur.

Hal itu tidak bisa dipungkiri, namun Alhamdulillah, perbedaan dan

keberagaman itu tidak terlalu merisaukan saya pribadi sebagai pimpinan

KUA disini, karena secara umum, kinerja semua penyuluh agama non PNS

masuk dalam kategori baik. Ada yang sangat menonjol diatas rata-rata,

namun tidak ada yang benar-benar tertinggal satu sama lain dalam

memahamkan diri mereka akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai

penyuluh agama.

R4 : Saya percaya bahwa rentang umur yang masih muda serta tingkat

pendidikan yang lebih baik akan menghasilkan pemahaman yang utuh dan

tidak parsial dalam memahami tugas dan fungsi yang diemban oleh Penyuluh

Agama hari ini ditengah kompleksitas permasalahan yang dialami oleh

masyarakat kita. Selain faktor pengalaman berinteraksi dengan masyarakat,

dua faktor diatas menurut saya akan sangat berpengaruh dalam implementasi

isi dan butir dari Keputusan ini dari setiap penyuluh agama tersebut.

R6 : Dalam pandangan saya, tentu saja dengan tingkat keberadaan para

penyuluh agama non PNS yang beragam akan menghasilkan keberagaman

dalam pemahaman terhadap muatan yang terkandung dalam kepmen ini.

Sebagai penyuluh agama baru, pemahaman dan pengalaman saya mungkin

akan menjadikan cara saya berindak dalam mengimplementasikan muatan-



muatan yang terkandung dalam Kepmen ini terkadang belum optimal.

Termasuk bagaimana mengimplementasikan fungsi dan tugas saya sebagai

penyuluh.

13. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari tingkat

cakupan perubahan perilaku yang diinginkan?

R2: Tidak bisa disangkal bahwa, dengan hadirnya Kepmen ini mampu

merubah perilaku teman-teman penyuluh agama  yang terkadang tidak

disiplin dan menghargai waktu dalam menyampaikan laporan kegiatan,

melakukan kegiatan yang tidak terukur waktu, kerja dan dampaknya pada

perubahan perilaku masyarakat binaannya. Jadi perubahan perilaku yang

terjadi dari diri para penyuluh agama itu sendiri diharapkan akan mampu

mengatasi permasalahan dalam implementasi isi dari Kepmen ini terhadap

permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat termasuk diantaranya

terkait permasalahan rumah tangga.

R4: Ya, Petunjuk yang tergambarkan dalam Keputusan Menteri Agama RI

ini mendorong kita sebagai penyuluh agama menjadi lebih mandiri dalam

beberapa hal. Seperti apa itu? Ya mandiri dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab kita, seperti fungsi yang kita emban, dimana kita dapat

menjalankan tugas dan fungsi kita serta bagaimana membuat secara mandiri

kinerja yang telah lakukan selama ini. Ya, tentu saja ini menjadikan orang-

orang yang selama ini cenderung santai dan malas, akan menjadi kesulitan

terutama dalam pembuatan laporan kinerja di aplikasi tertentu. Jadi semakin

kita tidak mampu merubah perilaku yang kurang bisa

mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita kerjakan dalam rangka

fungsi penyuluh, maka akan memperburuk dan menyulitkan kita sendiri

dalam implementasi tugas dan fungsi kita dalam mengedukasi dan

mendakwahi masyarakat.



R5: Ya, sebelum kita mendakwahi orang lain dan masyarakat banyak untuk

berubah perilaku dari kebanyakan negative menjadi perilaku positif dan baik,

tentu saja kita sebagai penyuluh agama harus merubah perilaku-perilaku kita.

Perilaku seperti apa yang saya maksudkan itu yang mungkin diminta oleh

Keputusan ini, yaitu perilaku yang cenderung malas untuk melaporkan apa-

apa yang telah kita lakukan. Sebenarnya bukan untuk pamer atau sejenisnya

ketika kita harus mendokumentasikan kegiatan, namun sebagai bukti kepada

atasan dan pihak Kakanwil bahwa para penyuluh agama telah bekerja di

masing-masing KUA, sehingga akan didapatkan data dan hasil terukur terkait

kegiatan yang telah dilakukan, mungkin juga masalah-masalah yang biasanya

dihadapi dengan keberagaman masyarakat serta solusi menghadapi

permasalahan masyarakat serta dampak dan hasil bagi masyarakat dari tugas

dan fungsi yang telah dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayahnya

masing-masing.

14. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari tingkat

kemkejelasan isi kebijakan?

R3: Kalau saya pak, melihat isi dari kebijakan-kebijakan yang termuat di

Kepmen ini jelas sehingga mudah untuk saya pribadi mengimplementasikan

terutama kaitan tugas dan fungsi sebagai penyuluh. Kaitan fungsi yang

diemban oleh penyuluh dalam hal tertentu (missal terkait keluarga sakinah

mawaddah dan warahmah) bisa tergambar dari bagaimana cara kita

melaksanakan fungsi informative, edukatif, konsultatif dan advokatif.

Keempat fungsi itu bisa berjalan sendiri-sendiri namun untuk satu dua kasus,

bisa berjalan seiringan. Tidak semua yang sudah berumah tangga memahami

dengan benar apa ukuran dari keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah

sehingga tugas kita lah sebagai penyuluh harus melaksanakan fungsi

informative dan edukatif kepada mereka yang belum paham dan mengerti

seperti apa itu Keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah



R4 : Singkat, padat, jelas, mudah dimengerti apa isi kebijakan Kepmen

ini. Keterkaitan dengan implementasi kepmen ini terhadap salah satu domain

kerja penyuluh agama yaitu di pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan

warrahmah mudah dijabarkan dalam kacamata saya ya. Saya ambil contoh

saja salah satu fungsi penyuluh agama dalam Kepmen ini yaitu fungsi

konsultatif. Pengalaman yang saya dapat hari-hari terkait permasalahan ini

yaitu banyak dari pasangan suami istri itu terkadang menjalankan aturan

rumah tangga mereka bukan dari yang telah digariskanNya sehingga

perkawinan mereka cenderung kurang harmonis, selalu diwarnai

pertengkaran mulai dari hal-hal yang terkecil sampai kadang-kadang terjadi

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Fungsi konsultatif inilah yang

kadang-kadang saya pakai ketika pasangan suami istri tersebut berada dalam

situasi-situasi seperti itu, mencari tahu akar masalah yang mungkin menjadi

sebab musabab pernikahan menjadi kurang harmonis dan tidak akur. Saya

sendiri sangat percaya bahwa landasan utama dari keluarga sakinah

mawaddah dan warrahmah adalah landasan Ilahi yaitu ketaatan mereka

terhadap ajaran Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Item

atau landasan lain dapat menyusul dan menambah keharmonisan keluarga

setelah terpenuhinya landasan utama tersebut.

15. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari besarnya

dukungan teoretis terhadap kebijakan ini?

R1 : Ya, memang hal ini berpengaruh terkadang terhadap kinerja para

penyuluh agama Non PNS namun secara spesifik tidak menganggu kinerja

dari para penyuluh agama dalam kacamatan dan pandangan saya. Undang-

Undang terkait Penyuluh Agama Non PNS belum ada, sehingga Kepmen ini

menjadi rujukan yang paling kuat bagi para penyuluh agama Non PNS dalam

bekerja, mengabdi dan berkontribusi terhadap umat dan masyarakat.



R4 : Kepmen ini tentu saja disambut gembira oleh banyak penyuluh

Agama Non PNS. Dengan jumlah kami yang terkadang lebih banyak dari

tema-teman penyuluh Agama PNS, tentu saja ada kerisauan kami, ada

perbedaan dan diskriminasi yang kami terima dari Negara. Tugas dan beban

kami (mungkin) sama besarnya dengan teman-teman penyuluh agama PNS,

namun honor (gaji) kami kadang-kadang tidak jelas besarannya. Sehingga

Kepmen ini ya untuk sebagian besar kami para penyuluh agama Non PNS

merupakan Undang-Undang yang secara spesifik mengatur ruang lingkup

dan pedoman kerja bagi kami\

R5 : Alhamdulillah, Kepmen ini menjadi angin segar bagi kami, para

penyuluh agama Non PNS. Dengan beban yang kurang lebih sama dengan

penyuluh agama fungsional, kadang-kadang kami pribadi merasa ada

perbedaan kami dengan teman-teman penyuluh agama fungsional di masalah

gaji dan penghargaan kantor. Sedikit banyak, dengan kejelasan mengenai

honorarium bagi penyuluh agama Non PNS di Kepmen ini memberikan

angin segar dan motivasi bekerja kami sehingga memudahkan tugas dan

fungsi kami dalam memberikan pencerahan dan motivasi keagamaan kepada

masyarakat termasuk terkait masalah rumah tangga yang menjadi sebagian

besar permasalahan di semua wilayah di Indonesia

16. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari tingkat

dukungan dari berbagai institusi pelaksana lainnya?

R1: Ya, saya yakin bahwa dengan dukungan dari beberapa instansi, maka

tugas-tugas yang dibebankan kepada para penyuluh agama non PNS bisa

berhasil dengan baik. Fugsi-fungsi mereka seperti fungsi informative, eduktif,

konsultatif dan atau advoktif bisa dijalankan pada beberapa tempat dan ruang,

bukan hanya di majelis-majelis keagamaan dan rumah ibadah, namun juga

pada lapas (lembaga permasyarakatan), para pengguna narkoba, pengemis



dan gelandangan yang kadang memiliki banyak permasalahan hidup yang

dihadapinya

R3: Yang saya pahami adanya keterkaitan atau dukungan instansi lain dalam

Kepmen ini selain KUA ya di tempat tugas dan fungsi Para Penyuluh Agama

Nom PNS kayak saya ini dapat melaksanakan seperti di majelis keagamaan,

rumah ibadah, lembaga pemasyarakatan panti sosial, rumah sakit,  para

penyandangn status penyakit masyarakat (narkoba, gelandangan dan atau

pengemis), masyarakat korban bencana dan pembinaan agama pada daerah

khusus (tertinggal/terluar dan atau terdepan). Yang saya dengar, Kementarian

Agama sudah mengadakan kerjasama dengan Pihak Lapas sehingga para

penyuluh agama di semua wilayah Indonesia sudah mampu melaksanakan

tugasnya tanpa rasa was-was terutama pada Lembaga permasyarakatan Anak

dan Wanita. Untuk para pengguna narkoba juga, kami juga sudah mendapat

akses dari BNN Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami.  Menurut

saya pribadi, dengan adanya dukungan dan keterkaitan dengan lembaga lain,

tugas-tugas kami yang diuraikan dalam Kepmen juga dapat optimal

dijalankan

17. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari komitmen

terhadap tujuan kebijakan ini?

R1 : Para penyuluh agama lah yang memegang peranan penting jika

mau ditanya, faktor apa yang sangat mempengaruhi keberhasilan

implementasi Kepmen ini terhadap tugas-tugas mereka termasuk diantaranya

pembinaan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah. Komitmen mereka

dalam menjalankan dengan sebaik-baiknya tugas-tugas mereka di beberapa

tempat yang sudah direkomendasikan dalam Kepmen akan menjadikan

pelaksanaan implementasi kebijakan ini berjalan atau tidak sama sekali

R3 : Saya percaya bahwa salah satu faktor terbesar yang

mempengaruhi jalan tidaknya implementasi ya implementator. Ya, di

Kepmen ini implementatornya ya kami-kami ini. Nah bagaimana jika kami-



kami ini tidak memiliki rasa komitmen tinggi dalam menjalankan tugas-tugas

kami. Tentu saja, tujuan kebijakan yang sudah direncanakan dan ditetapan

tidak akan pernah berhasil. Sebagus apapun kebijakan, jika implementatornya

tidak punya keinginan kuat dalam tahap pelaksanaannya, jangan berharap

banyak untuk bisa melihat wujud pencapaiannya Contoh kecil saja, misalnya

beberpa fungsi yang harus dikerjakan oleh para penyuluh agama seperti

fungsi informative, fungsi konsultatif, fungsi advokatif, jika kita tidak

konsisten hari demi hari, kita akan menganggap tugas dan fungsi itu seperti

hukuman harian yang kita harus lalui, namun jika menganggap bahwa itu

bagian dari ibadah dan kewajiban, Insya Allah kita akan menyukainya dan

terbiasa untuk konsisten melaksanakan isi dari kebijakan tersebut

R6 : Memahamkan pada orang lain terasa mudah, disbanding dengan

memahamkan pada diri sendiri serta konsisten pada apa yang diinginkan.

Begitupun dalam pelaksanaan kebijakan ini, berusaha terus menerus

konsisten pada tujuan yang hendak dicapai itu terasa tidak mudah. Namun

jika kita selalu melandaskan diri pada bekerja sebagai ibadah, semua yang

sulit, Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Saya selalu berupaya

mengulang-ulang dimana saja saya berada tugas, fungsi dan kedudukan

penyuluh agama dalam rangka perbaikan moral dan pemahaman umat

terhadap ajaran ini sehingga itu menjadi kekuatan saya ketika menghadapi

permasalahan seputar tugas yang dibebankan kepada saya ini

18. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari besarnya

akses kelompok luar terhadap partisipasi akan pelaksanaan kebijakan ini?

R3: Kurang lebih sama dengan salah satu point tentang keterkaitan atau

dukungan instansi lain terhadap Kepmen ini, Kepmen ini membuka akses

bagi kelompok luar kok untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

ini. Sebagai contoh, Baznas di wilayah ini, kalau meminta data dan dukungan

informasi terkait misalnya kondisi umat di wilayah Kendari barat. Akses



pihak luar juga dalam Kepmen ini di lapangan (yang saya alami) ya

dukungan nyata dari BKMT (Badan koordinasi Majelis Ta`lim) dan Pihak

PKK yang sama-sama saling dukung mendukung dan menguatkan untuk

pembinaan mental dan rohani umat dan masyarakat. Sehingga dengan adanya

dukungan dari pihak luar atau pihak luar juga mendapat akses yang mereka

butuhkan yang diakomodir dalam Kepmen ini, maka implementasi kebijakan

itu mudah untuk dilaksanakan dan dilakukan di kehidupan nyata dan bukan

sekedar teori-teori yang dikhayalkan.

R5 : Saya lihat dengan adanya dukungan dan bantuan dari pihak

luar, maka tugas-tugas kami ini bisa kami kerjakan sebaik mungkin.

Pengalaman kami pribadi dilapangan, kami banyak mendapat bantuan dan

dukungan dari pihak BKMT dan PKK dalam pelaksanaan dakwah dan

pemberian motivasi keagamaan. Pihak lain juga seperti Lapas dan BNN juga

sangat membantu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kami

19. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari tingkat

kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemajuan teknologi?

R2 : Pelaksanaan implementasi suatu kebijakan jika tidak melihat

dengan benar kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mungkin akan

dilibatkan, biasanya akan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan

kebijakan tersebut. Alhamdulillah, kebijakan public yang dikeluarkan ini

selalu mendorong setiap penyuluh agama selalu berhati-hati dalam

menjalankan tugas dan fungsi yang diemban kepadanya dengan tetap melihat

kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didakwahinya sehingga dalam

kelancaran tugas-tugas mereka dapat berjalan dengan lancar dan tanpa

hambatan sama sekali

R3 : Jika bicara angka per angka, Kecamatan Kendari Barat adalah

salah satu kecamatan di Kota Kendari yang paling lengkap sarana dan

prasarananya. Bayangkan jika dikecamatan ini terdiri dari 56 sekolah mulai



dari tingkat TK hingga SMU. Itu belum lagi 3 unit Perguruan Tinggi di

kecamatan ini. Jika mau berbicara terkait paparan kemajuan teknologi,

harusnya dengan data-data yang barusan saya sebut, maka kecamatan inilah

yang paling maju di wilayah kota Kendari. Tapi faktanya di lapangan yang

saya temukan tidak seperti itu. Jujur saja, keadaan sosial ekonomi masyarakat

di Kecamatan Kendari Barat tergolong dalam kategori Menengah ke bawah,

sehingga ya, kita teman-teman penyuluh agama juga harus pintar-pintar

menempatkan diri setiap kali berada dalam kelompok masyarakat atau

majelis talim binaan kita. Keadaan sosial ekonomi sangat berpengaruh

terhadap kebiasaan, perilaku dan persepsi serta pemahaman masyarakat

tersebut terhadap suatu isu atau permasalahan yang sedang berkembang di

tengah masyarakat atau yang mereka hadapi sendiri. Nah disinilah peran kita

dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat dan paparan dari

kemajuan teknologi informasi terhadap penerimaan mereka akan tugas-tugas

kami di lapangan.

R4 : Saya percaya bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan

pemahaman mereka terhadap kemajuan teknologi akan sangat membantu

mereka dalam memahami dan mengerti akan peran dan tugas kami di tngah-

tengah masyarakat. Saya sendiri dalam menangani majelis talim binaan saya

dan masyarakat yang kebetulan berinteraksi menganggap bahwa kondisi

sosial ekonomi msyarakat di kec. Kendari Barat sudah sangat baik sehingga

mempengaruhi penerimaan mereka terhadap kami beserta tugas dan fungsi

kami. Itu yang saya alami dan rasakan disini.

20. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari dukungan

public terhadap pelaksanan kebijakan ini?

R1 : Hasil laporan yang saya dapat, penerimaan dan dukungan

masyarakat terhadap kerja yang dilakukan oleh para penyuluh baik

fungsional maupun non PNS baik. Dengan adanya dukungan dan penerimaan



yang baik dari masyarakat terhadap para penyuluh, maka ini akan sangat

membantu para penyuluh agama menjalankan tugas-tugas mereka di tengah-

tengah masyarakat.

R4 : Dukungan masyarakat disini bagus dalam menerima keberadaan

kami. Rasa hormat dan sungkan mereka terhadap kami sehari-hari juga bagus

sehingga kami merasa ditempatkan dalam posisi yang luar biasa terhormat

dalam keberadaan masyarakat Kec. Kendari Barat. Itu jelas-jelas sangat

membantu kami dalam menjalankan implementasi kebijakan ini terutama

terkait pemberian materi dakwah termasuk dakwah pernikahan dan masalah

rumah tangga yang banyak dihadapi msyarakat disini.

R6 : Saya sudah tegaskan sebelumnya, bahwa pengalaman yang saya

hadapi sehari-hari bahwa dengan kondisi sosial ekonomi mereka baik, maka

dukungan dan penerimaan mereka kepada kami juga baik. Dukungan-

dukungan masyarakat itu bisa dilihat dari aktifnya majelis-majelis ta`lim serta

PKK dalam membantu tugas-tugas kami di tengah-tengah masyarakat.

21. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan implementasi kebijakan ini terhadap penyuluhan agama terkait

pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, dari keterampilan

aparat dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini?

R1 : Pelan namun pasti, kualitas keterampilan dan kompetensi para

penyuluh agama Non PNS berusaha ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Memang, kualifikasi seleksi belum mengharuskan semua penyuluh agama

non PNS harus berlatar belakang akademik keagamaan secara formal, namun

kita tidak tahu kedepannya seperti apa seleksi penerimaan Penyuluh Agama

non PNS. Saya sendiri percaya bahwa dengan kompetensi tinggi serta kinerja

yang baik dari para penyuluh agama akan sangat mendukung pelaksanaan

implementasi kepmen ini di tengah-tengah masyarakat.

R3 : Saya percaya selain dukungan dari public, faktor terbesar dalam

kesuksesan pelaksanaan isi dari setiap keputusan dan kebijakan apapun itu,

tentu saja kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana tersebut.



Kalau berbicata terkait Kepmen ini, maka hal yang perlu untuk diperhatikan

ya keterampilan setiap penyuluh agama dalam memahami tugas dan

tanggung jawabnya yang telah diuraikan secara rinci, singkat dan jelas di

Kepmen ini.  Kebijakan ini terutama terkait pemberian materi dakwah

termasuk dakwah pernikahan dan masalah rumah tangga yang banyak

dihadapi msyarakat disini. Ambil contoh saja secara sederhana, bagaimana

mau mendakwahi orang lain tentang suatu hal, jika hal tersebut tidak

dipahami dengan baik dan jelas oleh para penyuluh agama. Sekalipun beban

moral kita sudah berkurang, tidak sama dengan persepsi masyarakat dulu

yang menganggap penyuluh agama adalah ustads dan kiyai yang

ketokohannya sampai dihargai masyarakat, namun tentu saja setiap tindakan,

perilaku, pemahaman kita terhadap suatu hal terutama terkait agama akan

menjadi contoh yang akan selalu berusaha diikuti dan ditiru oleh masyarakat

R6 : Faktor terbesar jika ingin ditanya program atau kegiatan yang

direncanakan akan berhasil datangnya dari kemampuan aparat pelaksana,.Itu

yang saya pahami jika ditanya,bagaimana suatu kebijakan atau program akan

lancar untuk dilaksanakan. Alhamdulillah, di KUA Kec. Kendari Barat dalam

pengamatan saya, teman-teman dan saya sudah memiliki pemahaman dan

persepsi yang sama, bagaimana dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di

tengah-tengah masyarakat sehingga itu menjadi modal penting bagi kami

untuk yakin menyatakan bahwa kinerja penyuluh agama non PNS di KUA

Kec. Kendari Barat tergolong baik.



Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Gambar 1 . Kantor KUA Kec. Kendari Barat

Gambar 2. Teknik Penyuluhan Agama, Sosialisasi “Senjata” bagi para

penyuluh agama dalam bekerja di tengah-tengah masyarakat



Gambar 3. Wawancara Peneliti dengan informan penelitian

Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan informan penelitian

Gambar 5. Wawancara Peneliti dengan informan penelitian



Gambar 6 Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh Agama Non PNS di KUA
Kec.kendari Barat di Salah satu Majelis Ta`lim

Gambar 7 Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh Agama Non PNS di KUA
Kec.kendari Barat di Salah satu Majelis Ta`lim
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A. Identitas diri 

Nama Lengkap   : Nanang AbdulMukti 

Panggilan   : Nanang 

Alamat   : Jl.Manggis No.11 B  Kelurahan Bende,  

  Kecamatan Kadia, Kota Kendari. 

Tempat/Tgl lahir  : Tasikmalaya, 23 Nopember 1983. 

Kebangsaan   : Indonesia 

Suku   : Sunda 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SD Negeri Cireungit Tasikmalaya  dari tahun 1989 s/d 1995. 

2. MTsS FadrisTasikmalaya  dari tahun 1995 s/d 1998. 

3. MAS Fathiyyah Tasikmalaya dari tahun 1998 s/d 2001. 
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benarnya. 

  

 

 

Yang  membuat.  

 

 

              Nanang Abdul Mukti 


	3. Lampiran  Hasil Wawancara  dan Dokumentasi Penelitian.pdf (p.162-184)
	surat izinpenelitian.pdf (p.185)
	penelitiankua.pdf (p.186)
	CV NANANG.pdf (p.187)

